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NIEUWSBRIEF 30 november 2022 

Voorwoord 
  De donkere dagen voor de kerst zijn in aantocht en dat heeft gevolgen voor de bedrijfsvoering van  

ons KDC. Met de huidige energieprijzen is het zaak dat we energiebesparende maatregelen nemen die  
alleen maar werken als we daar met zijn allen aan meewerken. Gelukkig zijn er nog lichtpuntjes te  
ontwaren in deze sombere dagen. Op 18 november was er weer een KDC Café en er is weer een  
kerstgeschenk voor al onze actieve vrijwilligers in aantocht. We gaan dat op vrijdag 23 december uitreiken. 
Verder doen we als bestuur nogmaals de oproep om elkaar te blijven steunen in deze bijzondere tijd met  
als doel elkaar te helpen als dat nodig is. Ook als we bij mensen thuis komen en daar een hulpvraag  
aantreffen geef dat dan door aan het bestuur want wellicht kunnen we de helpende hand bieden. De 
contactgegevens van het bestuur staan onder elke nieuwsbrief.  
 
Klussendienst: Groep “Maatjes” onder het voetlicht. 
 

 

Binnen KDC hebben we een groep klussers, die voornamelijk in de 
‘buitendienst’ werkzaam zijn. Men zal ze weinig tegenkomen bij de 
koffiecorner. Een groep die we hier uit willen lichten zijn onze 
“Maatjes” Marjo, Minush, Lidwien, Jeannine en Marianne.  
Al onze maatjes hebben inmiddels 2 structurele klussen. Vaak is het 
een wekelijkse klus. 
 
Wat is een maatje en wat dóet het met je?  
Er zijn voor iemand als maatje, geeft je het gevoel dat je ertoe doet. Er 
zijn bijvoorbeeld  wandelmaatjes, leesmaatjes, boodschappenmaatjes, 
spelletjesmaatjes, huiswerkmaatjes. En nog veel meer. Maatjes die  

langskomen om te kletsen en koffie te drinken. Maatjes die helpen, advies geven of meegaan naar 
moeilijke dingen. Maatjes die anderen laten lachen. Want plezier en persoonlijk contact staan voorop. 
Als maatje maak je iemand anders (en je eigen) leven leuker. 
 
Waarom maatje worden? 
Door iemand tijd en aandacht te geven, maak je een wereld van verschil. Het mooiste aan maatje zijn? 
Jullie verrijken elkaars leven. Jullie geven elkaar het gevoel ertoe te doen. Als maatje sta je wekelijks of 
tweewekelijks klaar voor iemand die wat extra aandacht, ondersteuning of begeleiding nodig heeft. De 
klik is het belangrijkste. En wat jullie doen, bepalen jullie samen. Ieder gebaar, groot of klein, doet ertoe. 
 
Binnen KDC krijgt de groep “Maatjes” steeds meer vorm. Sinds april 2021 organiseren we 2 
bijeenkomsten per jaar om onderling kennis en ervaringen uit te wisselen. Daarnaast kan training over 
bepaalde onderwerpen het werk van de vrijwilliger ondersteunen. Aangezien de cliënten al op leeftijd 
zijn en de gemeente Loon op Zand uitdraagt een dementievriendelijke gemeente te zijn is contact 
opgenomen met de Stichting Geheugenwerkplaats. Sinds kort is deze stichting in het bezit van een 
tweetal VR- brillen met een speciaal programma.  
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Wat is een VR- bril (Virtual Reality-bril)?  
Een VR- bril bestaat uit een 360 graden simulatiefilm. De film laat je in de huid van iemand met dementie 
kruipen.  
Bij huisbezoeken zou deze ervaring de maatjes kunnen helpen, om signalen die kunnen wijzen op 
dementie, te herkennen. Bij vermoedens kan dan een rappel gedaan worden. 
KDC is nog in onderhandeling over de training met VR- bril. Later volgt meer. 
 
Gerrie 
 

 

 
 
Bowlinguitje Team Spullenbank  
 
Openingstijden Kerstvakantie 
Met het oog op de komende feestdagen zijn de openingstijden van de Spullenbank aangepast! 
Op zaterdag 17 december is de Spullenbank extra open! 
Daarna is de Spullenbank maar ook de Balie gesloten van vrijdag 23 december t/m vrijdag 6 januari 2023! 
Zaterdag 7 januari zijn we weer gewoon open. 
 
 
 
Nieuwe vrijwilligers 
Rob Vriens  balie 
Jeanne Verboven spullenbank 
 
 
 
Nieuwjaarsbijeenkomst op vrijdagmiddag 20 januari 2023. 
Zet alvast deze datum in de agenda voor onze nieuwjaarsbijeenkomst waar we als bestuur terug kijken  
naar het afgelopen jaar en alvast een doorkijk geven naar het nieuwe jaar dat hopelijk onder een  
gelukkiger gesternte gaat plaats vinden dan het afgelopen jaar. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inzamelbox voor cartridges, mobiele telefoons en tablets. 
 

 
Zodra je binnenloopt bij KDC zie je deze groene inzamelbox staan. 
 
Het bestuur van KDC heeft onlangs besloten om in ons Vrijwilligershuis een inzamelpunt te openen en  
(voorlopig) één grote inzamelbox te bestellen. 
De bedoeling is dat we samen - niet alleen de vrijwilligers van het Vrijwilligershuis, maar iedereen - zoveel  
mogelijk lege cartridges, oude mobiele telefoons en tablets verzamelen voor hergebruik en daarmee  
voorkomen dat ze op de grote afvalberg terecht komen. Ook sparen we hiermee het milieu. 
De organisatie die een en ander regelt en organiseert is Eeko.  Zie www.eeko.nl voor meer informatie. 
Een deel van de opbrengst van wat we inzamelen gaat naar een goed doel. Als KDC bestuur hebben we  
gekozen voor het Wereld natuur Fonds. 
Hierbij aan iedereen het verzoek om zoveel mogelijk lege cartridges, oude telefoons en tablets in te leveren  
in de groene inzamelbox in de hal. 
 
 

 
 
 

  Kerstattentie  
Ook dit jaar is er weer een kerstattentie voor alle actieve vrijwilligers.  
Het bestuur zal deze attentie persoonlijk aan iedereen uitreiken op vrijdag 23 december. 
Dat doen we natuurlijk in de groene zaal van ons vrijwilligershuis maar wel in groepen zodat het behapbaar  
en geordend plaats kan vinden. Natuurlijk staat de koffie klaar met een kuukske. 
Het aanloopschema is als volgt: 
Vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 12.00 uur :  
- vrijwilligers van de spullenbank + fietsenbank + repair café 
Vrijdagmiddag tussen 14.00 uur en 16.00 uur :  
- vrijwilligers van de balie + formulierenbrigade + klussendienst + beheer + bestuur. 
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Groeps uitstapje vrijwilligers repair café. 
Op 10 november hebben de vrijwilligers een uitstapje gemaakt naar de traditiekamer van vliegbasis  
Gilze-Rijen. De traditiekamer presenteert het cultureel erfgoed op luchtvaartgebied van de regio  
Gilze-Rijen. 
De collectie toont de geschiedenis van de vliegbasis door middel van foto’s, documenten, militaire  
uitrusting, vliegtuiguitrusting en onderdelen. Ook zijn er vele modellen diorama’s en maquettes. 
We vertrokken met eigen vervoer rond 12 uur naar de vliegbasis, waar we na een uitgebreide  
toegangscontrole onder begeleiding naar de door de Duitsers in oorlogstijd gebouwde bunkers,  
waar de traditiekamer is gevestigd, werden begeleid. 
Daar werden we in twee groepen door zeer bekwame rondleiders, een van hen was Loek van Wetering  
ook werkzaam binnen KDC, rondgeleid. Ze hebben ons op een leuke en zeer informatieve manier  
rondgeleid en hadden op al onze vragen een passend antwoord. 
 
 

 
 
 
 
Meubels van Restaurant Panorma van de Efteling 
Na het meubilair van het Efteling hotel krijgen we als KDC Spullenbank de oude meubels van  
Restaurant Panorama aangeboden. Dat restaurant wordt een La place dat zijn eigen meubilair heeft. 
We krijgen 2 zeecontainers voor de deur met al die meubels waarna we kunnen gaan inventariseren  
en verkopen. Het is de bedoeling dat we de verenigingen in onze gemeente eerst de gelegenheid geven  
om een keuze te maken uit dat assortiment waarna het grote publiek aan de beurt is. 
We schatten in dat ook deze keer we alles snel verkocht zullen hebben en dat we weer een goed doel blij  
zullen kunnen maken met een leuk bedrag. 
Voor een impressie zie link. 
https://youtu.be/_y5P8_PyS68?t=203 
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De KDC-cijfers tot en met kwartaal 3 van 2022. 
De cijfers laten zien dat we het goed doen.; we zitten weer op het niveau van 2019, het laatste volle jaar  
voor de corona. En dat is goed nieuws. 
- Het aantal KDC-vrijwilligers stijgt licht 

- De balie is weer druk als vanouds, zeker met het flink stijgende aantal ANWB-AutoMaatje ritten.  

- De klussendienst draait goed met incidentele klussen en ziet een stijging bij de structurele klussen. 

- De formulierenbrigade heeft nu al bijna net zoveel formulieren ingevuld als in het “topjaar” 2019. 

- De spullenbank is vaak druk, wat niet verwonderlijk is; de omzet gaat daardoor ook omhoog. 

- De fietsenbank heeft veel fietsen opgeknapt en uitgeleverd (ook aan Oekraïne vluchtelingen). 

- Het repair café kent hele drukke bijeenkomsten, maar ook matig bezochte bijeenkomsten. 

- Wat ook stijgt en wat minder positief is, zijn de huisvestings- en energiekosten. Gelukkig hebben we  

afspraken gemaakt over energiebesparende maatregelen (zie de nieuwsbrief van 23 oktober) en we  

doen hierbij nogmaals de oproep om die afspraken na te leven. 

 
 
Vragen voor het bestuur 
Het bestuur staat natuurlijk open voor opmerkingen en suggesties dus aarzel niet om hen te bellen, 
te mailen of hen aan te spreken als bestuurslid of als portefeuillehouder van een van de activiteiten  
van KDC. Voor portefeuilleverdeling zie onder. 
 
De mailbox bestuur@kdc-loz.nl. 
Het bestuur van KDC heeft een eigen e-mailadres.  
Dit e-mailadres is bedoeld voor e-mailtjes die uitsluitend bestemd zijn voor het bestuur. 
Alleen de bestuursleden hebben toegang tot deze e-mails. 
Mailen kan naar bestuur@kdc-loz.nl 
 
Bestuur KDC 
 
Henk Hamers  bestuurslid  Spullenbank en Fietsenbank 
Ad Verberne  bestuurslid  Klussen- en dienstenbank en Balie 
Rob de Bruijn  penningmeester Beheer gebouw en financiën 
Wim Muskens  secretaris  Repair Café, Formulierenbrigade en secretariaat 
Henk van Komen voorzitter  Communicatie en PR 
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